
INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN BRĂILA

  NAŢIONALĂ SPIRU
PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ  ŞI CULTURĂ

HARETSOCIETATEA  

Denumire proiect: DidactAcces, Cod proiect: POCU/784/6/24/139602
Axa prioritară: Educație și competențe

Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Website proiect: didactacces.snsh.ro

                                                                                                Manager Proiect
                                                                                               Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

Pentru informații suplimentare legate de proiect ne puteți contacta la:
Asociația “Societatea Natională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din Strada Italiană, nr.28, sector 2, București 
E-mail: didactacces@snsh.ro 

     Invitații participanți vor dezbate subiecte privind Combaterea abandonului școlar dar și alte subiecte pe care 
participanții le vor propune spre dezbatere.

          În urma implementării proiectului se vor obține următoarele rezultate: servicii suport educațional 
matematică/ informatică pentru 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Brăila, din care minimum 28 aparţinând 
minorităţii rome şi minimum 44 din mediul rural; dezvoltarea abilităţilor emoţionale/ consiliere socială/ 
suport emoţional/ psihologic/ consiliere vocaţională pentru copiii din grupul țintă; servicii de dezvoltare a 
abilităţilor parentale sau, după caz, soluționarea diferitelor probleme de natură socială pentru minimum 200 de 
reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/ tutori/ persoane care au în grijă copii cu părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate); dezvoltarea unei reţele parteneriale în judeţul Brăila între şcoli, autorităţi locale, instituţii 
locale, ONG-uri şi comunitate, în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.

 Proiectul are ca obiectiv general acordarea de suport pentru disciplinele matematică și informatică, precum
și consiliere psiho-socială pentru copiii din județul Brăila care au cel puțin un părinte plecat în străinătate în 
ultimele șase luni.

           Evenimentul, organizat cu sprijinul Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza Brăila,  va avea loc la sediul acesteia,
Strada Ghioceilor 1, Brăila, în data de 21.09.2022, ora 12.00     

Sesiunea de informare și conștientizare cu privire la situația copiilor din județul Brăila cu 
părinți plecați în străinătate în vederea dezvoltării retelei parteneriale de sprijin din cadrul 

proiectului POCU/784/6/24/139602 – DidactAcces

ASOCIAȚIA ”SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAȚIE, 

ȘTIINȚĂ Șl CULTURĂ", în parteneriat cu INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA,

 organizează

ANUNȚ

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020!

COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 


